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Nieuwe schooltijden en geen continurooster
Na de oproep van afgelopen weekend hebben ouders massaal gereageerd op het inkorten van
de middagpauze. Door al deze extra reacties kon de medezeggenschapsraad een goede afweging maken. De uitkomst van alle reacties is dat ruim twee derde van de ouders geen problemen heeft met het inkorten van de middagpauze. Het besluit is daarom genomen om de
middagpauze volgend schooljaar van 12.00 tot 13.00 uur te laten plaatsvinden. Dit betekent
dat de kinderen ‘s middags om 15.00 uur vrij zijn.
We hebben wel twee voorwaarden afgesproken voor deze verandering:


De leerkrachten moeten ervoor zorgen dat de kinderen écht om 12.00 uur uit school
gaan. De lessen moeten dus op tijd stoppen.



We evalueren deze verandering in mei 2021. Blijkt dat de verandering veel problemen
heeft veroorzaakt dan nemen we een ander besluit.

In de reacties van de ouders kwam ook de vraag voor een continurooster naar voren. Een
invoering hiervan is een proces dat je zorgvuldig moet doen. Ouders moeten worden geraadpleegd d.m.v. een enquête en voorafgaand zullen informatieavonden moeten worden gehouden om de invoering van een continurooster van alle kanten te belichten en te bespreken.
Zo’n proces duurt meestal een heel schooljaar.
Bovendien is onze schoolgrootte niet de meest ideale om zo’n rooster in te voeren. Aan de
hand van onderstaand voorbeeld zullen we dit duidelijk proberen te maken.
Bij meer dan 5,5 uur lesgeven moet een leerkracht minstens een half uur pauze hebben. Dit
mag ook 2x15 minuten zijn. In de ochtendpauze lopen twee leerkrachten buiten op het plein
(=lestijd) en de leerkracht van groep 1-2 heeft ook geen pauze. Deze drie leerkrachten moeten dus tussen de middag een half uur pauze hebben. Omdat wij volgend schooljaar met 5
groepen gaan werken, betekent dit dat het eten met de kinderen door twee leerkrachten
moet worden gedaan. We starten volgend schooljaar met 105 kinderen, dus dat is niet haalbaar. Die pauzetijden is een vereiste; de inspectie controleert daar regelmatig op.
Het inzetten van externen bij het overblijven kan niet. Ouders betalen geen geld voor het
overblijven bij een continurooster, dus deze externen kunnen niet betaald worden.
Eén keer in de twee jaar wordt in de ouderenquête ook gevraagd of ouders tevreden zijn over
de huidige schooltijden. Komend schooljaar staat deze enquête weer gepland. Mocht daaruit
blijken dat veel ouders ontevreden zijn over de huidige tijden, dan zal dit terug komen op de
vergadering van de MR.
Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de
namen vermelden van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in
de mail waarin de link van de nieuwsbrief staat de namen vermelden.

Overblijven
Zoals jullie hebben kunnen lezen, nemen Jannie Woppenkamp en Reina Zwiers
afscheid van onze school. Ze hebben vele jaren geholpen bij het overblijven.
We gaan dinsdag met de kinderen afscheid van ze nemen.
De andere overblijfhulpen hebben aangeboden om vaker te helpen bij het
overblijven. Dit vinden we heel fijn. We zullen wel wat gaan veranderen in de
organisatie van het overblijven, zodat we meer aandacht kunnen geven aan de
kinderen en ze beter kunnen ondersteunen bij het eten. Vooral voor de allerjongsten is dit
prettig. Meer informatie hierover krijgt u na de vakantie.
Juf Hetty
Juf Hetty is al een poosje niet op
school. Ze heeft een zware operatie
achter de rug en zal een hele tijd
moeten revalideren. Op dit moment
neemt juf Astrid alle taken van juf
Hetty over. Na de zomervakantie zal
er een tijdelijke invaller komen om
het werk over te nemen, juf Froukje
van den Berg. Zij is een zeer ervaren
intern begeleider die al een hele tijd
op één van de andere scholen van
onze stichting hetzelfde invalwerk
heeft gedaan.

Bedankt
Bedankt voor 14 fijne jaren. We hebben vele kinderen binnen zien komen en door zien stromen. We
hebben tranen gehad van het lachen en tranen van
verdriet. Kleine groepen lesgegeven en voor een
volle bak gestaan. We hebben mooie herinneringen
gemaakt op de Akker in Sleen. Na de vakantie scheiden onze wegen. We hopen dat we in Gramsbergen
en in Den Velde een net zo’n fijne tijd mogen beleven, als dat we dat hier in Sleen hebben gehad.
We willen via deze weg iedereen die hieraan heeft
bijgedragen van harte bedanken. Tot ziens!
Juf Janet Litmaath en juf Annet Mulder

Hallo allemaal,
Mijn naam is Dorien Assen en ik ben 25 jaar. Ik houd van zingen,
dansen en dagjes uit. Mijn lievelingsdier is een stokstaartje!
Komend schooljaar mag ik bij jullie op school komen werken en ik
kijk ernaar uit om elkaar te leren kennen.
Ik wens jullie voor nu een hele fijne zomervakantie en graag tot in
het nieuwe schooljaar!
Lieve groetjes, (Juf) Dorien Assen
PS. Volgende week woensdag kom ik langs om kennis te maken met
de kinderen en leerkrachten.
Groep 8

Kristel en Juliëtte

Omdat de musical van groep 7-8 niet door kan
gaan is er door deze kinderen een film gemaakt. Deze gaan alle kinderen op school bekijken en de ouders van groep 8 kunnen dit
thuis doen. Verder gaat groep 8 nog zwemmen
en eten op school, spelen ze het brugpieperspel en worden ze op een originele manier uit
school ‘gegooid’ donderdagmiddag.

Ook deze twee juffen zien we na de vakantie niet meer terug. Juf Kristel is klaar met
haar LIO-stage en hoopt binnenkort haar
PABO-diploma te halen.
Juf Juliëtte is klaar met het invallen voor
juf Rianne. Wie weet zien we beide dames
terug als invaljuf op onze school

